CÂMARA DOS DEPUTADOS
PL 4841/2019
Torna obrigatória a previsão de vagas em estacionamentos de aeroportos e terminais rodoviários
interestaduais, para táxis e veículos que realizem transporte remunerado privado individual de
passageiros por meio de aplicativos.
Autor: Dep. Fred Costa (PATRIOTA/MG)
Tramitação: Aguarda apresentação do parecer do relator na CVT, Dep. Professor Joziel
(PSL/RJ).
PDL 697/2019
Aprova o texto do Acordo entre a República Federativa do Brasil e o Reino do Bahrein sobre Serviços
Aéreos, assinado no Bahrein, em 14 de novembro de 2018.
Autor: Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional
Tramitação: A matéria tramita em regime de urgência e aguarda designação de relator na CVT
e CCJC.
PL 2688/2019
Estabelece procedimento de despacho de arma de fogo e munições em voo doméstico regular.
Autor: Dep. Alexandre Leite (DEM/SP)
Tramitação: Aguarda deliberação do parecer do relator na CSPCCO, Dep. Nicoletti (PSL/RR),
pela aprovação, com substitutivo.
PDC 826/2017
Susta o Decreto n° 9.180, de 24 de outubro de 2017, que “dispõe sobre a inclusão de
empreendimentos públicos federais do setor aeroportuário no Programa Nacional de
Desestatização e sobre sua qualificação no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos da
Presidência da República”.
Autor: Dep. Erika Kokay (PT/DF)
Tramitação: Aguarda designação de relator na CCJC.

PL 3101/2019
Altera a Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, a Lei nº 13.097, de 19 de janeiro de 2015, e a Lei
nº 11.771, de 17 de setembro de 2008, de forma a contribuir para a modicidade de preços ao
usuário do transporte aéreo, sobretudo em locais de difícil acesso ou com limitadas opções
transporte.
Autor: Dep. Cássio Andrade (PSB/PA)
Tramitação: Aguarda apresentação do parecer da relatora da CDC, Dep. Perpétua Almeida
(PCdoB/AC).
PL 3229/2019
Altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que "Dispõe sobre o Código Brasileiro de
Aeronáutica", para regular o transporte de cães de busca, resgate e salvamento.
Autor: Dep. Coronel Armando (PSL/SC)
Tramitação: Aguarda deliberação do parecer do relator na CVT, Dep. Geninho Zuliani
(DEM/SP), pela aprovação, com substitutivo.
PL 6716/2009
Altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica), para ampliar
a possibilidade de participação do capital externo nas empresas de transporte aéreo.
Autor: Ex-senador Paulo Octávio (PFL/DF)
Tramitação: Em 2010 a matéria foi aprovada em Comissão Especial, e aguarda deliberação no
Plenário.
PL 6813/2017
Estabelece a suspensão temporária de participação em licitação e ao impedimento de contratar
com a Administração Pública.
Autor: Ex-deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB/PR)
Tramitação: Aguarda designação de relator na CTASP.

PL 7063/2017
Altera a Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, para reduzir o valor mínimo dos contratos de
parcerias público-privadas celebrados por Estados, pelo Distrito Federal e por Municípios.
Autor: Ex-senador Antonio Carlos Valadares (PSB/SE)
Tramitação: Em novembro de 2019, a matéria foi aprovada em Comissão Especial, e aguarda
deliberação no Plenário. O projeto não chegou a entrar na pauta do Plenário, o que pode
ocorrer em 20201.
PFC 18/2015
Propõe que a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, com auxílio do Tribunal de Contas
da União, realize ato de auditoria contábil, financeira, orçamentária e operacional no Ministério da
Defesa, a Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC e na Infraero Aeroportos, em sua atuação de
controle e administração do transporte aéreo de passageiros.
Autor: Dep. Altineu Côrtes (PL/RJ)
Tramitação: Aguarda apresentação do parecer do relator na CFFC, Dep. Fernando Rodolfo
(PL/PE).
PL 7719/2014
Altera a legislação tributária facultando que as mercadorias vendidas com fim específico de
exportação sejam enviadas às empresas exportadoras ou às zonas alfandegárias.
Autor: Dep. Rubens Bueno (CIDADANIA/PR)
Tramitação: Aguarda apresentação do parecer do relator na CCJC, Dep. Alceu Moreira
(MDB/RS).
PL 3102/2015
Dispõe sobre os preços da alimentação em aeroportos.
Autor: Dep. Luis Tibé (AVANTE/MG)
Tramitação: O projeto aguarda deliberação do parecer do relator na CVT, Dep. Geninho
Zuliani (DEM/SP), que é pela rejeição.

PL 3433/2012
Revoga dispositivos que permitem a contratação de terceiros por empresas concessionárias de
serviços públicos.
Autor: Dep. Padre João (PT/MG)
Tramitação: Aguarda recebimento na CFT.
PL 4796/2001
Denomina "Aeroporto Internacional de Viracopos - Governador Mário Covas" o Aeroporto
Internacional de Viracopos, na cidade de Campinas, no Estado de São Paulo.
Autor: Ex-senador Pedro Piva (PSDB/SP)
Tramitação: Aguarda deliberação em Plenário.
PL 6519/2013
Dá a denominação de Aeroporto Internacional de Viracopos - Luiz Gushiken - Campinas, ao
Aeroporto Internacional de Viracopos - Campinas.
Autor: Ex-deputado Ricardo Berzoini (PT/SP)
Tramitação: Aguarda despacho.
PL 2288/2015
Altera a Lei nº 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, que "dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e
partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento e dá outras providências", para
instituir a obrigatoriedade de priorização de espaço e de vaga para o transporte de órgãos, tecidos
e partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento.
Autor: Ex-senador Vital do Rêgo (MDB/PB)
Tramitação: Aguarda deliberação do parecer do relator na CVT, Dep. Domingos Sávio
(PSDB/MG), que é pela aprovação deste e rejeição dos apensados.

PL 3274/2015
Altera a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, para determinar que as locadoras de veículos
presentes em aeroportos das capitais brasileiras disponham de veículos adaptados às pessoas com
deficiência física e que, no caso das pessoas com mobilidade reduzida, os veículos sejam entregues
no próprio aeroporto.
Autor: Ex-senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB/AM)
Tramitação: Aguarda apresentação do parecer do relator na CDEICS, Dep. Helder Salomão
(PT/ES).
PL 5070/2016
Altera a Lei nº 6.009, de 26 de dezembro de 1973, que “dispõe sobre a utilização e a exploração
dos aeroportos, das facilidades à navegação aérea e dá outras providências”, para assegurar
tratamento tarifário isonômico entre voos domésticos e internacionais que tenham como origem
ou destino cidades gêmeas fronteiriças.
Autor: Ex-senadora Ana Amélia (PP/RS)
Tramitação: Aguarda apresentação do parecer do relator na CCJC, Dep. Fabio Schiochet
(PSL/SC).
PDL 726/2019
Susta efeitos dos incisos V e XV do artigo 3º. da Resolução ANAC 515 de 08 de maio de 2019 que
"dispõe sobre os procedimentos de inspeção de segurança da aviação civil contra atos de
interferência ilícita nos aeroportos e dá outra".
Autor: Dep. Delegado Marcelo Freitas (PSL/MG)
Tramitação: Aguarda designação de relator na CVT.
MP 998/2020
Transfere para a União as ações de titularidade da Comissão Nacional de Energia Nuclear
representativas do capital social das Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e da Nuclebrás
Equipamentos Pesados S.A e dá outras providências.
Autor: Poder Executivo
Tramitação: Aguarda deliberação em Plenário.

PL 78/2020
Altera dispositivo da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, para regular a gratuidade de
bagagem a menores.
Autor: Dep. Patricia Ferraz (PL/AP)
Tramitação: Aguarda designação de relator na CDC.
PL 676/2020
Dispõe sobre a redução a 0 % (zero por cento) das alíquotas das Contribuições Sociais para o
Pis/Pasep, Cofins, CSLL e o ISS incidentes sobre as receitas decorrentes das atividades de aviação,
turismo e entretenimento
Autor: Dep. Felipe Carreras (PSB/PE)
Tramitação: Aguarda despacho.
PL 1971/2020
Institui o Regime Jurídico Temporário de Contratos Públicos.
Autor: Dep. Geninho Zuliani (DEM/SP)
Tramitação: Aguarda despacho.
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PEC 84/2019
Modifica a Constituição Federal, para permitir a delegação aos Estados da competência da União
para explorar portos, aeroportos, ferrovias e energia elétrica; e altera o sistema de repartição de
receitas tributárias.
Autor: Diversos senadores
Tramitação: Aguarda apresentação do parecer do relator na CCJ, Sen. Roberto Rocha
(PSD/MA).
PL 2259/2019
Altera o Código Brasileiro de Aeronáutica para prever a compensação dos consumidores nos casos
de atrasos de voos por período superior a quatro horas ou de cancelamento de voos, não motivados
por más condições climáticas.
Autor: Sen. Reguffe (PODEMOS/DF)
Tramitação: Aguarda, em Plenário, deliberação dos REQS 453/2019, 454/2019 e 455/2019
do Sen. Elmano Férrer (PODEMOS/PI), solicitando audiência da CI, CTFC e CAE. A matéria
tramita na CCJ.
PL 1829/2019
Dispõe sobre os tripulantes de voos internacionais, a autorização para exploração de serviços
aéreos públicos e a autorização de funcionamento para prestação de serviços aéreos não regulares
de transporte de passageiro, carga ou mala postal. Dispõe sobre os objetivos da Política Nacional
do Turismo e do Plano Nacional de Turismo, a composição e os objetivos do Sistema Nacional de
Turismo, o Fundo Geral de Turismo (Fungetur), o Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC), os
prestadores de serviços turísticos e as penalidades e infrações a que estão sujeitos, e os recursos de
acessibilidade disponibilizados pelos meios de hospedagem.
Autor: Ex-deputado Carlos Eduardo Cadoca (PCdoB/PE)
Tramitação: Aguarda deliberação do parecer do relator na CCJ, Sen. Randolfe Rodrigues
(REDE/AP), que é pela aprovação deste, com emendas.

PL 2406/2019
Destina, ao Fundo Geral do Turismo (Fungetur), 10% da arrecadação com o adicional à tarifa de
embarque internacional a que se refere o art. 1º da Lei nº 9.825, de 1999, a fim de serem aplicados
em projetos de construção, reforma e compra de máquinas e equipamentos para meios de
hospedagem, transportadores turísticos, bares e restaurantes, entre outras atividades.
Autor: Sen. Jorge Kajuru (PSB/GO)
Tramitação: Aguarda apresentação do parecer do relator na CAE, Sen. Alessandro Vieira
(CADADANIA/SE).
PL 2744/2019
Determina que todo aeródromo civil público terá serviço de ambulância para estabilização e
remoção das vítimas de emergência médica, proporcional ao movimento anual de passageiros, com
pelo menos uma viatura.
Autor: Sen. Veneziano Vital do Rêgo (PSD/PB)
Tramitação: Aguarda apresentação de parecer do relator na CCJ, Sen. José Maranhão
(MDB/PB).
PLS 219/2015
Altera a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios
básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com
mobilidade reduzida, e dá outras providências, para obrigar as empresas aéreas a possuírem rampas
de acesso ou mecanismos acessórios para auxiliar no embarque e desembarque de pessoas com
deficiência.
Autor: Sen. Romário (PSB/RJ)
Tramitação: Aguarda apresentação do parecer da relatora na CCJ, Sen. Daniella Ribeiro
(PP/PB).

PL 6296/2019
Altera a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e a Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004,
para estabelecer que, nos setores rodoviário, ferroviário, hidroviário e aeroportuário da
administração pública federal, os recursos arrecadados em pagamento pela outorga da concessão,
pela sua renovação e prorrogação serão investidos, preferencialmente, na unidade da Federação
onde se localiza a rodovia, a ferrovia, o porto ou aeroporto concedido.
Autor: Sen. Jader Barbalho (MDB/PA)
Tramitação: Aguarda apresentação do parecer da relatora na CI, Sen. Weverton (PDT/MA).
PL 468/2017
Autoriza a aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil para desapropriações de
áreas destinadas a ampliações da infraestrutura aeroportuária e aeronáutica civil.
Autor: Sen. Dalirio Beber (PSDB/SC)
Tramitação: Aguarda apresentação de parecer do relator na CI, Sen. Marcos Rogério
(DEM/RO).
PLS 768/2015
Altera a Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998, que dispõe sobre a regularização, administração,
aforamento e alienação de bens imóveis de domínio da União, e dá outras providências, para tratar
da cessão não onerosa do espaço aéreo sobre instalações aeroportuárias e do espaço físico em
águas públicas em instalações portuárias.
Autor: Sen. Wellington Fagundes (PL/MT)
Tramitação: Aguarda apresentação de parecer do relator na CCJ, Sen. José Maranhão
(MDB/PB).

PLS 408/2015
Altera a Lei nº 6.009/73, que dispõe sobre a utilização e a exploração dos aeroportos, das
facilidades à navegação aérea e dá outras providências, para estabelecer que na exploração
onerosa do serviço de estacionamento nos aeroportos deverão ser reservadas áreas para vagas
gratuitas, que não será inferior a dez por cento das vagas onerosas.
Autor: Ex-senador Hélio José (PSD/DF)
Tramitação: Aguarda deliberação do parecer do relator na CCJ, Sen. Fabiano Contarato
(REDE/ES), que é pela rejeição.

PL 3268/2020
Altera a Lei nº 6.009, de 26 de dezembro de 1973, para estender as isenções do pagamento das
tarifas aeroportuárias às aeronaves públicas brasileiras da Administração Direta Federal, Estadual,
Municipal e do Distrito Federal.
Autor: Sen. Nelsinho Trad (PSD/MS)
Tramitação: Aguarda despacho.

PL 2139/2020
Dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas contratuais da
Administração Pública, no período da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (covid-19).
Autor: Sen. Antonio Anastasia (PSD/MG)
Tramitação: Aguarda despacho.
PL 120/2020
Estabelece as condições gerais aplicáveis ao transporte de bagagens de mão quando do transporte
aéreo regular de passageiros, doméstico e internacional.
Autor: Sen. Randolfe Rodrigues (REDE/AP)
Tramitação: Aguarda designação de relator na CCJ.

PL 484/2020
Altera a Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, para ampliar o uso exclusivo dos recursos do Fundo
Nacional de Aviação Civil (FNAC) ao pagamento de contrapartida pública em parcerias públicoprivadas aeroportuárias.
Autor: Sen. Antonio Anastasia (PSD/MG)
Tramitação: Aguarda apresentação de parecer do relator na CI, Sen. Wellington Fagundes
(PL/MT).

PL 2500/2020
Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para dispor sobre contratos administrativos
afetados pelas medidas nela previstas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019.
Autor: Dep. Federal Eduardo Costa (PTB/PA)
Tramitação: Aguarda despacho.
PDL 74/2020
Aprova o texto do Acordo sobre Serviços Aéreos entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República do Equador, celebrado em Quito, em 2 de maio de 2013.
Autor: Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional
Tramitação: Aguarda apresentação de parecer do relator na CRE, Sen. Marcos do Val
(Podemos/ES).
PDL 75/2020
Aprova o texto do Acordo sobre Serviços Aéreos entre a República Federativa do Brasil e o Reino
da Arábia Saudita, assinado em Brasília, em 14 de abril de 2015.
Autor: Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional
Tramitação: Aguarda apresentação de parecer do relator na CRE, Sen. Marcos do Val
(Podemos/ES).

PDL 76/2020
Aprova o texto do Acordo sobre Serviços de Transporte Aéreo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República da Guatemala, assinado em Brasília, em 30 de
outubro de 2017.
Autor: Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional
Tramitação: Aguarda deliberação do parecer do relator na CRE, Sen. Esperidião Amin (PP/SC),
que é pela aprovação.

PDL 77/2020
Aprova o texto do Acordo de Serviços Aéreos entre a República Federativa do Brasil e a República
Dominicana, assinado em Brasília, em 14 de maio de 2018.
Autor: Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional
Tramitação: Aguarda deliberação do parecer do relator na CRE, Sen. Esperidião Amin (PP/SC),
que é pela aprovação.
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PLN 27/2020
Abre ao Orçamento de Investimento para 2020, em favor da Companhia Docas do Ceará, da
Companhia Docas do Espírito Santo, da Companhia das Docas do Estado da Bahia, da Companhia
Docas do Pará, da Companhia Docas do Rio Grande do Norte, da Empresa Brasileira de
Infraestrutura Aeroportuária e da Empresa Gerencial de Projetos Navais, crédito suplementar no
valor de R$ 502.572.920,00, para os fins que especifica.
Autor: Poder Executivo
Tramitação: Aguarda deliberação em Plenário*.
PLN 26/2020
Abre ao Orçamento de Investimento para 2020, em favor da Companhia Docas do Rio Grande do
Norte e da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária.
Autor: Poder Executivo
Tramitação: Aguarda deliberação em Plenário*.

*Apesar do projeto estar pronto para deliberação em Plenário, existe o entendimento da Secretaria Legislativa do
Congresso Nacional de que, caso a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) seja instalada,
a matéria deve retornar à comissão para receber parecer.

